
Indicação - wn00k9hc

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: wn00k9hc
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
16/02/2017
Indicação nº 123/2017
Protocolo nº 365/2017
 

Autor: Dep. Prof. Adriano Silva

INDICA  AO  EXCELENTÍSSIMO  SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO,
E AO SECRETÁRIO DE ESTADO DAS CIDADES,
WILSON  SANTOS,  O  FORNECIMENTO  DE
CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  A
QUENTE (CBQU) OU A FRIO COM O USO DE
EMULSÃO  ASFÁLTICA  (EAP) ,  PARA
REPARAÇÃO  DA  MALHA  V IÁRIA  DO
MUNICÍPIO DA REGIÃO OESTE DO ESTADO DE
MATO GROSSO.

        Consubstanciado no Regimento Interno desta Casa de Leis, ouvido o soberano Plenário, solicitamos à
Mesa Diretora que seja encaminhada INDICAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de
Mato Grosso, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado das Cidades, Senhor Wilson Santos, sobre
a necessidade do o fornecimento de concreto betuminoso usinado a quente (cbqu) ou a frio com o uso de
emulsão asfáltica (eap), para reparação da malha viária do município da região oeste do estado de mato
grosso.
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JUSTIFICATIVA

Tal proposição é oriunda de reivindicação da população dos municípios da Região Oeste do Estado de Mato
Grosso.

Esta indicação se faz necessária para que ocorra o fornecimento do material solicitado (Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBQU) ou a frio com o uso de emulsão asfáltica - EAP), tendo em vista
as inúmeras reclamações de munícipes com relação à má conservação de vias e estradas da região Oeste,
dificultando a passagem de veículos e pedestres que tramitam diariamente pela região.

A recuperação resultará na melhoria da mobilidade entre os municípios, além de facilitar o escoamento de
produtos para o restante dos Municípios e até cidade de outros Estados. A atual situação do trecho que
interligam estas cidades não é nada agradável, o que resultou em requerer ao Poder Executivo providencias
em disponibilizar condições para a recuperação da malha viária da Região Oeste.

Sendo assim, necessário se faz uma ação do Governo do Estado, através da Secretaria das Cidades, para o
fornecimento do material indicado, justificando-se assim a presente indicação legislativa, da qual se espera
êxito em seu acolhimento e execução.
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